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1)Hvad hedder forfatteren? ____________________ 

 

2)Hvem handler bogen om? ____________________ 

 

3) Skriv sætninger. Brug ordene fra kassen. 

 Du skal begynde med stort bogstav. 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

4) Enkelt eller dobbelt konsonant. 

Der står to ord i parentes ( ). Sæt streg under det rigtige ord, og skriv det på linjen. 

 

Kalle ( bader / badder ) hver dag.  _____________ 

Kalle er god til at (svøme / svømme ).  _____________ 

Kim og Kent kan ( dyke / dykke ).  _____________ 

Peter (komer / kommer ) ud på broen.  _____________ 

Jens (liger / ligger ) på bunden.  _____________ 

 

 

 

Kalle    Jens    og    ind    de    kommer    andre    til 

selv    Han    lærte    dykke    bare    at    sig 
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5) Find ord der rimer 

Du kan få hjælp ved at bruge ordene i klassen.  

 

 

 

Kalle _____________ 

Klasse _____________ 

Dykke _____________ 

Vandet _____________ 

Flyder _____________ 

Finder _____________ 

Pille _____________ 

Op _____________ 

 

 

6) Skriv pænt 

 

Men han hører en ambulance 

______________________________________________________ 

 

Jens ligger på bunden. 

 

 

Kalle smider de korte bukser 

______________________________________________________ 

 

Han laver et flot spring 

______________________________________________________ 

Palle    binder    nyder   passe    lykke    stop    lille   

sandet     
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? __Anne-Marie Helfer___ 

 

2)Hvem handler bogen om? __Kalle______ 

 

3) Skriv sætninger. Brug ordene fra kassen. 

 Du skal begynde med stort bogstav. 

 

 

 

_________ Kalle og Jens kommer ind til de andre________________ 

 

 

 

_______Han lærte bare sig selv at dykke______________________ 

 

 

4) Enkelt eller dobbelt konsonant. 

Der står to ord i parentes ( ). Sæt streg under det rigtige ord, og skriv det på linjen. 

 

Kalle ( bader / badder ) hver dag.  _____________ 

Kalle er god til at (svøme / svømme ).  _____________ 

Kim og Kent kan ( dyke / dykke ).  _____________ 

Peter (komer / kommer ) ud på broen.  _____________ 

Jens (liger / ligger ) på bunden.  _____________ 

 

 

Kalle    Jens    og    ind    de    kommer    andre    til 

selv    Han    lærte    dykke    bare    at    sig 
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5) Find ord der rimer 

Du kan få hjælp ved at bruge ordene i klassen.  

 

 

 

Kalle __Palle_____ 

Klasse __passe____ 

Dykke __lykke____ 

Vandet __sandet_____ 

Flyder ___nyder____ 

Finder __binder_____ 

Pille ___lille____ 

Op __stop____ 

 

 

6) Skriv pænt 

 

Men han hører en ambulance 

______________________________________________________ 

 

Jens ligger på bunden. 

 

 

Kalle smider de korte bukser 

______________________________________________________ 

 

Han laver et flot spring 

______________________________________________________ 

Palle    binder    nyder   passe    lykke    stop    lille   

sandet     


